
 

 

 

 

    E M L É K E Z T E T Ő 

 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület hivatalos helyiségében 2010.01.27-én a 

megtartott munkaértekezletről.  

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./ Korenné Orosz Edit szolgálat vezető rövid tájékoztatást tartott a 2010.01.25-én 

Budapesten a MEOSZ-nál tartott szállító szolgálatok működéséről. 

Elmondta, hogy 2010. február hó végén várható ISO ellenőrzés. 

Oda kell figyelni az átutalásokra, ugyanis 2010. január hóra nem maradt, csak 130 eft.    

 

Felelős: Korenné Orosz Edit 

Határidő: 2010. január hó. 

 

2./ Az egyesületi dolgozók munkabér és járulék összegét ki kell számolni, hogy ,mennyi és 

csak akkor lehet majd utalni, ha a támogatás megérkezik az egyesület részére. 

 

Felelős: Újhelyiné Bukta Mónika 

Határidő: 2010.01.31. 

 

3./ Bukta László elnök javaslatot tett, hogy a küldött közgyűlés időpontja 2010. március 26-a 

legyen. 

Ezt az időpontot még az elnökségi ülésen meg kell szavaztatni. 

A meghívókat akkor, ha marad az időpont 2010.március 16-tól lehet majd postázni. 

A küldött közgyűlésre, mivel egyesületünknek 15 éves évfordulója lesz, akorra kell majd 

készíteni oklevelet és az alapító tagoknak átadni. 

 

Felelős: Bukta László Gáspár László 

Határidő: Folyamatos 

 

4./ Az Interaktív Portán a bevitt anyagok az egyesület részéről sikeres volt - ( LÁT anyagok)- 

visszajelzés is történt az egyesületünknek. 

 

5./  Bukta László elnök felhívta a figyelmét a pályázat írónak és akár a többi munkatársnak, 

akik nézik a pályázatot, hogy mivel ez évben a MEOSZ kevés pénzzel támogatja az 

egyesületeket, ezért figyeljünk minden pályázatot, mivel mint foglalkoztatóként is lehetne 

pályázni a kiírt pályázatokra. 

 

Felelős: Bukta László Viszneki Nóra 

Határidő: Folyamatos 

 

 

 



 

 

6./ 2010. január 28-án Miskolcon lesz egy rövid tájékozató az ez évi gépkocsi szerzéssel 

kapcsolatosan. Több mint valószínű, hogy választás is egy helyettes személyére az elbíró 

bizottságba, mivel ez idáig nem volt. 

 

Felelős: Bukta László 

Határidő: Folyamatos 

 

7./ Az interaktív Portásra az aktuális híreket Gáspár László továbbra is tegye fel. 

 

Felelős: Gáspár László 

Határidő: Folyamatos 

 

 

8./ A kiírt NCA pályázatba fontos tartja Bukta László elnök, hogy az egyesület tájékoztató 

jellegű munkájáról és a Támogató Szolgálat munkáját érdemes megerősíteni és kiemelni. 

 

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő: Folyamatos 

 

9./ Szoba leltárt el kell készíteni még január hóban. 

 

Felelős: Bukta László 

Határidő: 2010.01.31. 

 

 

Melléklet: 1 db Jelenléti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


